
مممم ن)) وأوحى في كل سهماء أمرهها (( مممم ن فيهمما  مر بممه  مممم  الممذي أ
مم ن هنا نبدأ  ي كهل سهماء أمرهها ((الطاعة والعبادة "  )) أوحى ف

ممر هنا إلى المر الشرعي ل المر الكمموني مف المؤلف رحمه الله ال مر ص
مممم ن الطاعممة والعبممادة " مممم ن فيهمما  مر بممه  مممم مرهمما الممذي أ مم ولذلك قال: " أ
منها ممر هنا الشأن: أوحى في كل سممماء شممأ ويحتمل أن يكون المراد بال
مر ه المؤلممف مم مممما ذكمم معمم مم ن فيها وهذا أ فيشمل أحوال السماء وأحوال 
مرد تفسمميران فممي اليممة ةة في التفسممير: إذا و مقرر قاعد نن نننا  رحمه الله وإ
صص ول عكممس، فممإذا مخ نخل فيه ال نم يد نن الع مذنا بالعم؛ ل مخ صم أ مع ندهما أ أح
صص نرها الشرعي؛ لن هممذا أخمم ننه أم مم ن أن نقول: إ قلنا: شأنها صار أعم 

صم أولممى، يقممول جممل وعل:  معمم نل على ال  زينا السههماء الهدنيا((فالحم
مر إليهمما)بمصابيح  مظمم مممم ن ن صر  نسمم منة ت مي مز ) وهي النجوم زيناها أي جعلناها 

نج بها، " ((  مه ظظاويبت ةظمماوحف مناهمما حف مظ  )) منصمموب بفعممل مقممدر أي حف
مم ن استراق الشياطي ن السمع بالشهب " إلممى آخممر ه، قمموله: (وحفظمما)
مممم ن أي شمميء؟ قممال ةظمما، و نله محذوف التقدير: حفظناها حف مدر عام مص

 ولقد جعلنهها فههي السههماء بروجهها وزيناههها((الله تبارك وتعالى: 
نن رجيم  مم ن كل شيطا ) فيكون المممراد)للناظري ن * وحفظناها 

ةضمما، وممما نضممه بع نر بع سسمم مف نن القممرآن ي مممم ن الشممياطي ن؛ ل نظها  مف مح مف ظ  مح بال
شأن الشياطي ن بالنسبة للسماء؟ شأن الشياطي ن بالنسبة للسماء أنهمما
ممع إلممى أخبممار مت مل إلى السماء فتسم مص نضها بعضا إلى أن ت نب بع مك مر معد ي مص ت
مقيممه إلممى مل نت نل بممه إلممى الرض و مز نث بممه الملكئكممة ثممم تنمم ند السماء وما تتح
نخممذ هممذا الخممبر مم ن الج ن والكمماه ن يأ يي  مكئ مر سل واحد منهم  نك مل نهان الذي ن  نك ال
نن ممما مممم ن المعلمموم أ سدث الناس بذلك، و مح ني ةرا أخرى ثم  مضيف إليه أخبا ني و
مدق تكون مص نكون هذ ه الكلمة الواحدة  مع في السماء لبد أن يكون فت مم نس
نجوع إليهم ولهممذا كممانوا فممي الجاهليممة نهان والر نك مب الناس بال ةرا لعجا مثا
نن اللمه مع، ثمم إ نكمون إلى الكهمان، همذ ه همي قضمية اسمتراق الس محا يت
مة النبي صلى الله عليه وعلممى آلممه وسمملم مث مت بع م ظ السماء وق مف تعالى ح
ةبا مل الله تعممالى عليهمما شممها ملت الستماع أرس وصارت الشياطي ن إذا حاو
مي هذا الحف ظ بعد موت الرسول صلى الله عليممه مق نقها وتهلك وهل ب مر مح ني
مت فممي عهممد مظ مف نح وعلى آله وسلم أو ل؟ يقال: الله أعلم ل ندري لكنها 
مم ن استراق السمع أما الن فممالله أعلممم قممد يكممون ذلممك وقممد ل النبوة 
الوحي مرق ب مط المسمموع المـمست ملم صي حمتى يخت مب يكون؛ لنه ليس هناك ن

مم ((الصحيح، يقول عز وجممل:  مز العليهه مزيهه عع رر ال مدي (ذلممك) )) ذلك تقهه



مق السممماوات والرض، مل مخ مم ن  ندث الله عنه  المشار إليه ما سبق مما تح
مبه ويكممون مدر علممى بمما مصمم ندر (العزيز العليممم) أو: تقممدير م مق نم (تقدير) أي 
مدير مصدر يجوز نل الله لهذا الشيء، فعندنا الن كلمة تق مع مف المشار إليه 
نر العزيممز, ند مقمم نم نكون بمعنممى اسممم المفعممول ويكممون المعنممى: ذلممك  أن ت
ةنممى ةضمما مع نل الله عز وجل ويكون هذا أي مع مف ةرا وهو  ويجوز أن تكون مصد
مممم ن ندر اللممه فهممو  مق نم ممان؛ لنه إذا كان هذا الشيء  مز ةحا وكلهما متل صحي

مر ه, وقوله: ((  جج ع ن تقدي مت مر ه يعني نا  )) قال: " في ملكه ((العزيزتقدي
مممم ن القصممور " العزيممز فممي ملكممه "العليههم  )) بخلقممه" فيهمما شمميء 

ممها العلماء إلى ثلثممة نس نزة، والعزة ق مع والصواب: العزيز يعني بذلك ذا ال
أقسام وهي:

مهر والمتناعالطالب مق مدر وال مق : ال
مدر:الشيخ نزة الق مهر وعزة المتناع، معناها ع مق مدر وعزة ال مق : عزة ال

فف عظيمالطالب مر فر عظيم وش مد ننه ذو ق : أ
نكه فيممه أحممد,الشيخ مر مدر عظيم وشرف عظيممم ل يشمما ننه ذو ق : نعم أي أ

ملب، طيب عزة المتناع؟ مغ ني نب ول  مل مغ مي عزة القهر؟ القاهر الذي 
: ل يناله سوء يمتنع أن يناله سوءالطالب
جء أو نقص، أما قوله: (( الشيخ  )) فهمميالعليههم: نعم يمتنع أن يناله سو

مصممح أن مم ن بمماب المبالغممة؛ لن (فعيممل) ي مهة ويجوز أن تكون  نب مش نم صفة 
ملممم، مع مهة ويصح أن تكممون صمميغة مبالغممة، ومعنمما ه: ذو ال نب مش تكون صفة م
جم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون وقممد مل نم الله تعالى واسع عا مل مع و

ةرا ل حاجة إلممى إعممادته، ((   ))فهإن أعرضهواسبق لنا الكلم عليه مرا
مم ن أي ن؟   طيب ...نبدأ الن في فواكئد اليات 

 إن الههذي ن آمنههوا((ممم ن فواكئممد اليممات الكريمممة فممي قمموله تعممالى: 
رر غير ممنون  مم ن فواكئممد هممذ ه اليممة)وعلموا الصالحات لهم أج  (

مر ثممواب مكمم نذ ملممة: إذا  مب ننممى فيممه المعمماني المتقا مث نت نن القرآن مثمماني  مقيق أ تح
ررا، مجمم نم  نل مر ثواب المتقي ن، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار وه مك نذ المجرمي ن 
سبه بي ن الخوف والرجمماء، وهكممذا ةرا إلى ر مكئ مسا مجل أن يكون النسان  مم ن أ
ةيمما؛ لقمموله تعممالى: مج ةفا را مكئ مر ه إلى ربه أن يكون خا ينبغي للنسان في سي

ظبا (( ظبا وره )) إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغ
مبه مر إلممى ذنممو مظمم نب النسممان إذا ن ننممو فما سبب الخوف؟ سبب الخمموف ذ

مر ه خاف كما قال تعالى:  ربهم((وتقصي رتون ما آتوا وقلههو ؤؤ  والذي ن ي
مو اللممه))وجلة  مفمم مل منهم، والرجمماء: إذا نظممر إلممى ع مب نيق  أي يخافون أل 



ةرا بيمم ن الخمموف مكئ نن دا نكئه، فيكو مي رجا مو مليم رجا وق مل ح ننه جل وع مله وأ مض وف
نب جممانب الرجمماء وفممي سل مغ ني والرجاء، وقال بعض أهل العلم: في الطاعة 
نن النسممان إذا فعممل مظر قوي؛ ل منب الخوف وهذا له ن سلب جا مغ ني المعصية 
موى مقمم نل منممه في مب مق مسمم ن الظم ن بمالله وأن اللممه سممي نيح الطاعة فينبغممي أن 
مع سلب جانب الخوف؛ حتى ل يق مغ نم بالمعصية فينبغي أن ي مه نكئه، أما إذا  رجا

في المعصية.
مرن متم مد ه ل يكفمي حمتى يق نن اليممان وحم وم ن فواكئد هذ ه الية الكريممة أ
مر معممه العمممل صممار مكمم نذ ممل العمل، وإن  ملق اليمان ش مط نأ ممل، لك ن إذا  بع

ررا مثممل: مسمم نن  ميممة واليممما من مل ممممل ع نن الههذي ن آمنههوا وعملههوا(( الع  إ
ممع بي ن اليمان والعمل فيكون اليمان فممي القلممب)الصالحات  نج ) هنا 

والعمل في الجوارح.
مملي ن الصممالحات؛ معا معيم المؤمني ن ال موام ن مد وم ن فواكئد هذ ه الية الكريمة 

رر ممنههون ((لقوله:  رر غيهه ؤجهه عأ مطممع كممما قممال تعممالى:) لهم  مق ني ) أي ل 
رقهم فيها بكرة وعشية (( ؤز مر ).) ولهم 

مبها وجممه مر الدنيا وثوا مم ن أج جر  مر الخرة خي نن أج وم ن فواكئد الية الكريمة أ
ةما وغيممر ممنممون بممه مكئ صر دا مم مر الخرة غير مقطوع بل هو مست نن أج ذلك: أ

ننة، وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس  مم مطى النسان بدون  نيع ةضا بل  أي
 فممي)) إلى آخممر ه قل أئنكم لتكفرون ((ثم قال الله تبارك وتعالى: 

الله؛ مفمر ب نك مم ن ال هذا دليل على وجوب إعلن المؤم ن ما عليمه الكفمار 
ننممه لقل أئنكم لتكفرونلقوله: ((  نرع علممى هممذ ه الفاكئممدة أ  )) ويتفمم

منممة ل تجمموز، مه نجمموز لكمم ن المدا منت المممداراة ت نة الكفار وإن كا نن مه نجوز مدا ت
نن المداهنة سكوت النسان ع ن معصممية العاصممي كممأنه والفرق بينهما: أ
مهنممة ممممل هممذ ه مدا مع متي فأنت اعمممل وأنمما أ نتك ولي طاع يقول: لك معصي

معة ل تجوز قال الله تعالى:  من رنون ((مصا مه ؤد ري مه ن ف ؤد رت ددوا لو  ) لك ن) و
مه ن، أما المداراة فمعنا ه أن  مدا ني نقمملل يجوز للمؤم ن أن   ممممان النسممانين

مر ه ول ا بمل همو كما فض به ةئا وهمو غيمر را ةئا فشي هو عليه م ن المعصية شي
مه ن: المداهنة في الحقيقة أشبه ممما مف المدا نرها، بخل ننه يجوز إقرا يرى أ
مملممة أو بالعلمنممة، العلمنممة الن لها في وقتنا الحاضر ممما يسمممونه بالمجا
العلمانيي ن يقول: خلي كممل إنسممان وشممأنه، الدولممة دولممة والممدي ن ديمم ن،
ننمه، ل تنكمر علمى الكمافر ول علمى لل دي نكم مل محد والمدي ن:  نت الدولة لبد أن ت

نن هذ ه اليممة  صممريحةالالفاسق خلوا كل إنسان يعمل ما شاء، فالمهم أ
منهم مه مرهم وأل ندا مكر على الكافري ن كف من نن ننه يجب أن  في أ



صك مش ني مفى أو  نين ننه ينبغي تأكيد ما يمك ن أن  وم ن فواكئد هذ ه الية الكريمة أ
 )) وإل فيكفممي أنأئنكم لتكفههرونفيه وجهه: أنه أكد ذلك بقوله: (( 

مك فيممه مشمم ني ةرا  نما كان هممذا أممم مل يقول: قل لقد كفرتم أو قل كفرتم، لك ن 
نن اللممه ويقال: هؤلء لم يكفممروا بممالله بممل آمنمموا بممه؛ لنهممم يؤمنممون بممأ
معه نعمموا شممر مب ست موجود وبأن الله خالق السماوات والرض. لكمم ن إذا لممم ي

مروا بوجود ه. مق فهم كافرون به ولو أ
نن حكمتممه فممي مة اللممه عممز وجممل وبيمما مر مد نق نن  مم ن فواكئد الية الكريمة بيا و
مق هممذ ه الجممرام العظيمممة الكممبيرة ملمم خلممق السممماوات والرض حيممث خ
نن الله جل وعل كممان الواسعة في خلل ستة أيام، أما الحكمة فوجهه: أ
ننممه جممل وعل مقها بايش؟ بلحظة واحدة: ك ن فيكون لك نل ةرا على أن يخ قاد
ةئا حممتى تنتهممي، هممذا ةئا فشي معل شي ملها تتفا مبط السباب والمسببات وجع ر

سني في المور. مأ نت مد ه ال مم عبا سل مع مر ذلك لي نخ ننه أ مم ن وجه آخر أ مم ن وجه و
نممما مل ملممق السممماء؛ لنممه  ملق الرض قبممل خ نن خ وم ن فواكئد الية الكريمة أ
مق الرض في أربعممة أيممام قممال: ثممم اسممتوى إلممى السممماء وهممذا مر خل مك ذ

ي((كقوله تعالى فممي سممورة البقممرة:  عله ق لكهم مها ف عخ  هو الهذي 
نواه ن سههبع عسهه ظعهها ثههم اسههتوى إلههى السههماء ف ؤر ض جمي ال

نر قمموله)سماوات وهو بكل شيء عليم  مه نضممه ظمما مر ن ن هذا يعا ) ولك
 أأنتهم أشهد خلقها أم السهماء بناهها * رفهع سهمكها((تعممالى: 

فسواها * وأغطش ليلها * وأخرج ضحاها * والر ض بعد ذلك
ميممت بعممد خلممق السممماء فهممل المممراد)دحاها  مح ند نن الرض  مكممر أ مذ ) فهنا 

مكممر يعنممي كممما مذ نيممة  مد نيممة هنمما بع مد مع مب نن ال مسمموى الخلممق؟ أو إ جء  محو شي ند بال
ريا، فممي هممذا وجهممان: المموجه من ةبا زم مري وليس ترتي مك مذ يقولون: هذا ترتيب 
جء آخمر فسمر ه اللمه فمي قموله: مو ليس الخلق بل هو شمي نن الدح الول أ

عئها ومرعاها(( عرج منها ما نج الممماء والمرعممى )) أخ محو وإخرا ند هذا ال
نيممة هنمما مد مع مب نن ال جء زاكئد على الخلق والتكوي ن، وأما المموجه الثمماني: فممإ شي
مري ومنممه قممول مك سذ مكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب ال مذ نة  ني مد بع
مد ه " فتجممد مجمم مد ذلممك  مع مم ن ب مساد أبو ه ثم ساد  مساد ثم  مم ن  نن  الشاعر: " إ
ةبمما ايممش؟ نمى ترتي مس ني ن ن هذا  مني لك مم الن الترتيب على خلف الترتيب الز
محو ليممس ند نن ال ريا، يحتمل وجهي ن ولك ن الوجه الول أولى أن يقال: إ مر مك مذ
نن الله تعممالى محو شيء آخر والدليل أ ند الخلق، الخلق والتكوي ن شيء وال

ةرا إيا ه قال: سس مف محو م ند ععاههها (( قال في ال عئههها ومر )) أخرج منههها ما
فة منهممما علممى سل واحممد نك مل  مز من مت مل ةذا ل معارضة بي ن اليتي ن؛  أفهمتم الن؟ إ



ننممه ينبغممي للنسممان إذا رأى آيممتي ن مه الخممر، واعلممم أ نض الوج فه ل يعار وج
ننممه ل يمكمم ن أن نرض؛ ل مرع فممي الحكممم بالتعمما نيسمم نتعارض أل  نرهما ال ظاه
مرنا ذلك فممي أصممول التفسممير، ولكمم ن مجه كما ذك سل و نك مم ن  مرض آيتان  تتعا
مجممب مض فهممذا المطلمموب وإل و نر نل تعا مرك أ مر فإن أد سك مف ني مل مل و نم مأ مت مي مل ننى و مأ مت مي مل
مقف وصارت مو مجب عليه الت ني ن له المر و مب مت مأل أهل العلم، فإن لم ي مس أن ي
ممم ن يل  نكمم مبمه  مجب أن يقول فيها: آمنمما  مم ن اليات المتشابهات التي ي هذ ه 
نلف في اليممات مم ن أ مم ن العلماء  نن  سبنا، وقد ذكرنا لكم فيما مضى أ عند ر
مم ن أحس ن ممما رأيممت نن  نت لكم أ مر مع بينها وذك مم نرها التعارض وج مه التي ظا
مي مراب عمم ن آ مط مم الضمم مهمما نع إي مفمم مفه الشيخ الشنقيطي رحمه اللممه (د نل ما أ

متاب). مك ال
مممم ن هممؤلء مصممل  موع الكفممر الممذي ح منمم نن  مم ن فواكئد هذ ه اليممة الكريمممة أ و

مبي ن: الشرك؛ لقوله:  مط ظدا ((المخا نل النممداد) وتجعلون له أندا معمم مج ) و
نن اللمه لمه ةدا فمي المذات فيقمول: إ مل له أنمدا مع نيج له أنواع كثيرة: إما أن 
معممل نث ثلثممة، وكممما ف مل نن اللممه ثمما مت النصارى حيث قممالوا: إ مل مثيل كما فع م
مممم ن الشممرك، نن هممذا  مقممه فممإ مل مت خ مت الله بصفا نلوا صفا نث مم ملة الذي ن  سث مم الم
نل اللممه لكمم ن مثمم مم ننمه  ند ه وإن كممان ل يممرى أ ردا في العبممادة يعبمم وقد يكون ن
مبه إلى الله عز وجل ن وقمد يكمون هنماك سر مق ني مل مد ه  مب ننه إنما ع معي أ ند ند ه وي يعب
نن الشميطان مجمب أ ه والع مب الل محم ني مب الشميء كمما  محم ني أنداد في المحبة 
ةرا ويقول: نلق به كثي مب الشخص ويتع مح ني مم ن اب ن آدم مجرى الدم ف مري  يج
مب الشممخص محمم مبه مع الله وليس لله، الذي ي مح ننه ي مبه لله والحقيقة أ مح أنا أ
مب اللممه، محمم ني نبه لنه  نة الله وهذا أح نب نبة الصلية ما هي؟ مح لله تكون المح
نر إل بممه ول ينممام سك مف ةفا إلى هذا المحبوب ل ي مر مبه منص لك ن الذي يجعل قل
نبه مع الله، نبه لله بل أح مح ني مر ه هذا لم  مذك ن ظ إل ب مق مر ه ول يستي مذك إلى على 

مرك كما قال تعالى:  مم ن دون الله((وهذا ش رذ  مخ نت عم ن ي مم ن الناس   و
بب الله  رح عنهم ك دبو مح ظدا ي نب النسان)أندا مل مق ق نل صد أن يتع سن مم ن ال )، كذلك 

ممممد عليممه فممي ةء، بحيممث يعت ةفمما ورجمما ةء ل محبة: خو ةفا ورجا نلوق خو مخ بالم
مح مما بعد فتمم ني ةرا ولس مقع كثي مرر عنه وهذا ي نض مشه أو في دفع ال مصيل معا تح
نبه بايش؟ بالمستشفى تجد ه إذا نلق قل مر الناس يتع نن أكث مفيات فإ مش المست

مرض قال: مفنيأصرف هي ن أروح  ..م  حبة أو حبتي ن، ما يقول: يا رب عمما
نل ثلثممة ممع أنممه ربممما نل حبممتي ن و نطول روح حبة و مجأ إلى الله، على  مل أو ي
مم ن ةضما  ةدا، همذا أي مح ةرا مل مف مد عليه ورجا ه كا مم يكون هذا الطبيب الذي اعت
مفممع من نر المستشفيات الن مع ممما فيهمما ممم ن  مر سد لله ولهذا كان ض سن مخاذ ال ست ا



نن النمماس الن مرر عظيممم؛ ل مضمم مير كثير والحمممد للممه لكمم ن كممان فيهمما  مخ و
سلقون آمالهم و مع ني نلونصاروا  مج ةدا لمموني ممهممم بممايش؟ بالمستشممفيات، أبمم  آل

و ان ل صطمهيجمي النس نق نل ت سلعهما بظفمرك و نل المستشمفى ط  الشموكة: ي
 قممال: المستشممفى، ل إلممه إل اللممه، المممرأة إذا جاهممابالمقيمماشطلعهمما 

ريممما ايمممش يعممممل؟ المستشمممفى، مد ةقممما عا ملمممق طل مط نت مرت  ملمممق وصممما نط ال
نية مر مصمم مي مق مممم ن  والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذ ه مسألة خطيممرة ل بممد 
نقوق فممي بطنهمما نشمم القيصرية هذ ه نشق البط ن، ثم يبقى عندها عشممرة 
ممممل لممو حمممل إذا ولدت عشرة أولد يبقى هذا البطمم ن ممما يتحمممل أي ح
نل للضمرورة مأ المى المستشمفى إ مجم مم ن الشرك، ل تل مل هذا نوع  انفجر، ك
مني مد مج مني وأو مق ةقا بالله وقل: إن الذي خل نل ةما مع مكئك داكئ القصوى اجعل رجا
مم ن مرض أليممس كممذلك؟ وهممو مل بي  مز مل ما ن مزي ني مدر على أن  مل مرة قا صو أ
نله عز وجل بدون أي عملية وبممدون حبمموب وبمدون سل أحد يزي نك مم ن  مدر  أق
ني ن؛ يكممون مع فء م رصا بشي نن اتخاذ النداد ليس خا مبر، المهم أ ميا ه وبدون إ
صن الرسممول صمملى اللممه صد حممتى إ منمم في أشياء كثيرة، فإياك أن يكون لك 

عس(عليه وسلم قال:  معه ؤرهم ت بد رد اله ؤبه عس ع معه رد الهدينار ت عس عب مع  ت
مميلة  ؤبد الخ معس ع عت رد الخميصة  ند هممذ ه؟ هممل النسممان)عب مممم ن عابمم  

مضع الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ ل ول كممذلك الممدرهم ول الخميصممة ي
مضممي وإن مر مطممي  نأع ةقا بهذا الشيء إن  نل نبه مع نما كان قل مل ول الخميلة لك ن 

معيذنا وإياكم م ن ذلك. ني ةدا لها نسأل الله أن  مخط صار عب معط س ني لم 
سد للممه عممز وجممل لقمموله: سنمم متنمماع ال وم ن فواكئد هذ ه الية الكريمممة بيممان ام

لد يكون) ذلك رب العالمي ن (( من مي  ننه رب العالمي ن وأ ) وجه المتناع: أ
مت؟ مب نب العالمي ن؟ ماذا تقول يا أسامة أجب؟ ما هو؟ أي ن ذه ر

 ..: ل ل أسمعالطالب
معي؛ لن القلب غير حاضر أليممس كممذلك؟ نعمممالشيخ : تسمع ولكنك ل ت

نل بلى؟ الظاهر  مفى عنه، أقول: في هذا في قمموله:.. و نيع مرف الذنب  مت مق م
 )) دليل على ايش؟ على أنه ل يمك ن أن يكممونذلك رب العالمي ن(( 

نيقال: إنه رب العممالمي ن؟ ل يمكمم ن، مم ن يمك ن أن  ردا لله لماذا؟ لن  من جد  أح
ردا له. من نكون  مصح أن ي ةذا ما سوا ه ل ي نبوب إ مر صب وما سوا ه م مر فهو 

س العالم لقمموله: نكل نية الله عز وجل ل مب وم ن فواكئد الية الكريمة عموم ربو
 )).ذلك رب العالمي ن(( 

ةرا؛ لن هممذا مضع له قد ةعا كما أننا نخ وم ن فواكئدها وجوب الخضوع له شر
جع لممه قممدرا، مضمم ننك خا ةعا كما أ مضع لهذا الرب شر مقتضى الربوبية: أن تخ



ةرا  مضع لله قد يل خا عمهه ن فههي السههماوات والر ض((نك  ولله يسجد 
ظها  ظعا وكر مع لممه)طو مضمم مجممب أن تخ مري في مد مقمم ) هممذا السممجود ايممش؟ ال

مر ه.  مد ةل في ق ممه ذلي ةل كما كنت أما ممه ذلي مل له تكون أما نل مذ ةعا وأن تت شر
مل مع نة الله سبحانه وتعالى على عباد ه حيث ج نن مم وم ن فواكئد الية الكريمة 
مرها الله في قوله: مبت ما الحكمة؟ الحكمة ذك موا مث في الرض رواسي أي 

عد بكم ((  ممي مت بنا الرض.أن ت مد مما مل )) لول هذ ه الرواسي 
نن الرض تدور؛ لقوله: ((  عد بكموم ن فواكئد هذ ه الية الكريمة أ ممي أن ت

نقممل: أن مصممل الحركممة؛ إذ لممم ي جل علممى وجممود أ مدان دليمم مي مم مي الم نن نف )) ل
صم كممما قلنمما فممي قممول للممه مع مد ال نجو مضي و ني الخص يقت مف نرك بكم، ون مح تت

مرى لك نل تدركه البصارتبارك وتعالى: ((  ني نن الله   )) إنه دليل على أ
مفممى نممما ن مل مرى لوجب أن يقول: ل ترا ه البصممار، ف ني مرك؛ إذ لو كان ل  مد ني ل 
نن مرها بعضهم وقال: إ نر ةل على وجود العم، طيب هكذا ق صص صار دلي الخ
نن الله ألقى هذ ه الرواسي لتكون ندور؛ ل نن الرض ت ةل على أ في الية دلي
ريا م ن مو ن ن هذا وإن كان ق مرب بالناس، ولك مفتضط مخل  مل مخ منة ل تت مز نت نم نتها  مر دو
مد بكممم مميمم ةنا؛ إذ يجوز أن يكممون المعنممى أن ت سي مع ننه ليس مت حيث النظر لك
ةل على الماء تضطرب ولو كممانت مفة فالسفينة مث مق تضطرب ولو كانت وا
جء مد بكممم يعنمي أن تضمطرب بكمم وسموا مميم واقفة، فيكون المعنمى: أن ت
نن الرض نية على أ مع جة قط كانت تدور أو ل تدور، ولهذا ليس في الية دلل
نن ةة علممى أ نلمم ننهمما تكممون دا ممممل أ ننممه يحت تدور، فإن قال قاكئممل: إذا قلممت: إ
نن الشمممس تجممري مل علممى أ فت كثيرة تممد نبك ع ن آيا الرض تدور فما جوا
مدت إلممى الشمممس من نأس مل هذ ه الفعال  نك مهب  مذ مرى ت مور توا مزا نلع تغرب ت تط
ةما به، فيكممون ظمماهر مد إلى شيء أن يكون قاكئ من مس نأ نن الفعل إذا  والصل أ

ندور على الرض ((  نن الشمس هي التي ت تههرى الشههمس إذاالقرآن أ
مت علينمما، وهممؤلءطلعت معمم مفيممة ثممم طل ةذا معنا ه هي التي كانت مخت  )) إ

منا عليها مع مل معت أي إذا ط الذي ن يقولون: الرض تدور يكون المعنى: إذا طل
نرة أعني الشمس، قلنمما: يجمموز لنا نح ن الذي ن نأتي إليها أما هي ثابتة قا
ةضمما تممدور جمماكئز وإذا كممان الممدوران أن تكممون الرض تممدور والشمممس أي
ةل لممو كممانت الرض مقب الليممل والنهممار يعنممي مث معمما مهر أنه يت بالعكس فظا
سل سممهولة، نكمم مكمم ن ب ندور نحو الغرب هذا مم تدور نحو الشرق والشمس ت

مممم نا فإن كانت مرع  نن إحممداهما إذا كممانت أسمم ف ه واحممد فممإ ستجمما تدوران إلى ا
ننممه ل يمكمم ن أن نقممول: مم ن قال: إ نف الليل والنهار، و مل مت مق اخ نق الخرى تح
من نت دورا نما إثبا نن الشمس تجري إل إذا قلنا: إن الرض ثابتة ل تدور فأ إ



مله غير صحيح المكممان نن قو مك ن. فإ الرض مع دوران الشمس فهذا ل يم
نن ند ه الن أ مقمم مت ةعمما، لكمم ن الشمميء الممذي نع مهما جمي من مك ن ولو قلنمما بمدورا مم
نقب معمما نصل بتعاقب الشمممس علممى الكممرة الرضممية ل بت الليل والنهار يح
نر مه نن هممذا هممو ظمما ند ه إلممى الن؛ ل الكرة على الشممس هممذا الممذي نعتقمم
نم بمما خلمق، ول ملمم ممم ن الخمالق عمز وجمل وهممو أع مر  مد القرآن والقرآن ص
يي ل سسمم مح جر  ممم مهممر لنما أ ملمة مما دام لممم يظ نم من مأ مد  مقيمم مد ع ن هذا  يمك ن أن نحي
نب بممه، وعنممد بعضممهم -أي بعممض الممذي ن يقولممون بممدوران مذي مكمم نت مكمم ن ال يم
معممي بممدليل الصممواريخ العممابرة للقممارات الرض- يقولون: عندنا أمممر قط
مصمميب ني مشممى مممع دوران الرض ف نيمم ن بحيممث يتما مع ندر بتقممدير م مقمم نت فإنهمما 
نلممم فيهمما مك ن، على كل حال هذ ه أنا أردت يعني أن أتك مم مما أ مل نل  الهدف وإ
ةرا للجدل بي ن الناس بي ن فم م ن اليام كانت مثا بعض الشيء؛ لنها في يو
ةرا، مممم ن العلممم كممثي ننوا  نك مم مت طلبة العلم وبي ن عامة الناس وبي ن الذي ن لم ي
جر ل ينبغممي مممم مدل في هذا أ ةل البحث العميق في هذا والج فنح ن نقول: أو
ريمما مر ريمما نظ مم ةقمما عل سقق المسألة تحقي مح نن ةيا عندما نريد أن  مة منه، ثان ول فاكئد

نر قمموله تعممالى: ((  مه نظر إلى اليممات فممإذا كممان ظمما  ))أن تميد بكههمنن
مرج ول مانع أن نقول: هي تدور وكذلك يقتضي أنها تدور قلنا بذلك ول ح
مذنا بظاهر القرآن فممي الشمممس وبظمماهر (( الشمس ل مانع، فنكون أخ

نله: (( أن تميد بكم  )) لأن تميههد بكههم )) في الرض، وإذا كممان قممو
مقممى نرة فل يب متها وإنما قد تضطرب وهي سمماكنة قمما يتعي ن أن يكون بحرك

ندور. نعم  نن الرض ت في الية دليل على أ
نرهم على قولهم.. أقرهم أنه ل يمك ن ...: الطالب مق  .. الشمس .. ي
نن اختلف الليممل والنهممار يكممونالشيخ صرهم على أ مق : نعم نح ن نقول: ل ن

بمماختلف دورة الرض بممل نقممول: هممو بمماختلف طلمموع الشمممس علممى
الرض

مرعالطالب .. الرض  ..: ول يمنع أن يكون الشا
ننالشيخ صسي ملممموس علممى أ مح ننه جاءنا دليل  مرض أ نف منع، لك ن لو  : ول يم

مفة الفعال ملنا به ويكون إضا نق مة الرض ل مر مو اختلف الليل والنهار بسبب د
مسب رؤية النسان لها، هذ ه إلى الشمس على ح

..: هم يقولون بثبوت الشمس الطالب
ندورالشيخ مجممو أو تمم : ل ل أنا أقول، ل، هم يقولون: الشمس تدور فممي ال

مسها؟ حول نف
 دورة سنوية ...: دوران الشمسالطالب



نن : اي المهممم علممى كممل حممال ممما يهمنمما الكلم علممى الشيخ ممم ن جهممةأ
منمما  مأ مر ؤ ن((القرآن، الن إذا ق ععهه رر  عو عزا عتهه ؤت  ععهه عل عط عذا  مإ عس  ؤم نشهه عرى ال عت عو  

مل  عما بشهه عت ال عذا ؤم  ره رضهه مر ؤق عت ؤت  عبهه عر عغ عذا  مإ عو م ن  مميهه عي ؤل عت ا عذا ؤم  مههه مف ؤه ))عك
ملها إلى الشمممس، الصممل17[الكهف: مفت ك مضي نأ ] هذ ه فيها أربعة أفعال 

ملع ممس هي اللي تط نش جة به فال مكئم ننها قا مفة إلى الشيء أ نن الفعال المضا أ
ملع علينا؛ نح ن الذي ن نطلممع عليهمما بسممبب هم يقولون: ل، الشمس ما تط
مهر مقي يدي مثممل أنهمما كظمما ةل اللمبة اللي فو مران الرض، يعني الن مث مو مد

مبل لها الشمس  ثم تقول هكذا تغيب الشمس يعني نحم نطالعة اليد مقا
ريمما ل ةتمما قطع مت هممذا ثبو معنا عليها نقول: إذا ثب مل منا ع ن الشمس ونح ن ط مب مغ
مفة إلممى نسممر الفعممال المضمما مف نت ةدا و محس أبمم نف ال مل نك فيه فالقرآن ل يخا ش

مية الراكئي. اي نعم  مؤ نر الشمس بحسب 
: كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟الطالب
ةحاالشيخ مرض؟ ويكون صممحي مم ني ةضا ف نر ه أن يكون مري : نعم أليس الله يأم

نموت؟  مي نموت ف صح؟ وي مص في
: بلىالطالب
هل  )) قالتا أتينا طائعي ن: شيخ أحس ن إليك يقول تعالى: ((الطالب

مطق؟ نن الجمادات يعني تريد وتن هذا يدل على أ
: هذ ه ماهو وصلناها بارك الله فيك الشيخ

ملممعالطالب:  مط ننمما نحمم ن الممذي ن ن شيخ بارك الله فيكم أل يشهد لقمولهم: أ
ظبا * حتى إذا بلغ مغههربعلى الشمس قوله تعالى: ((  ثم أتبع سب

عئة مم ررب في عي ن ح عدها تغ مند الفعممل للشمممسالشمس وج مسمم نأ  (( 
نسر أهل العلم بأنها في عي ن الراكئي  مدها ....وف تغرب في عي ن حمئة وج

مسند إلى الشمس, هذا وقال أهل العلم أنممه فممي نأ نب (تغرب) الفعل  تغر
ننما تغرب نرب إ  ..عي ن الراكئي ول تغ

: تختفي عنه، ايه طيبالشيخ
: هل هي تغرب في عي ن حمئة؟الطالب
مسممط البحممرالشيخ : ايه كيف؟ تختفي عنه في البحر لك ن ما هممي فممي و

نرب مدها تغ طبعا ولهذا قال: وج
مقت : علمناالطالب مل نخ ؟قبل الشمس فما الحكمة يا شيخ أن الرض 
: الرض قبل الشمس؟الشيخ

 قبل الشمس..: الرض الطالب
قبل السماء ... : ما علمنا هذا الشيخ



 السماء؟ ..: الحكمة في أن الله عز وجل ذكر السماء والرضالطالب
مدثالشيخ نكر العلى قبل السممفل، أممما التحمم : الحكمة بأن الله تعالى يذ

ملق قبل العلمى كالبنماء نيخ مفل  نن الس ني ن الله تعالى أ مب ملق السماء ف ع ن خ
ود؟ منمي السمقف قبمل تبنمي العم ةئا همل تب مي شمي منم الن عندما تريد أن تب
ندم، وعنممد التكمموي ن نيق سي ن الشرف والعلى  مب مكر والتحدث ي سذ طيب فعند ال

مدأ بالسفل؛ لنه هو الصل. نعم انتهى الوقت  نيب والبناء 
نل((: القارئ عأ ؤم  مههه مف ؤل عخ ؤ ن  مم عو ؤم  مه مدي ؤي عأ م ن  ؤي عب ؤ ن  مم رل  رس در رم ال ره ؤت عء عجا ؤذ  مإ  

عمهها مب ننهها  مإ عف ظة  عكهه مئ عمال عل  عز ععلنهه عنهها  دب عر عء  عشهها ؤو  علهه رلوا  عقهها عه  نلهه نل ال مإ ردوا  رب ؤع عت
عن  ررو مف عكا مه  مب ؤم  رت ؤل مس ؤر أ

مر*ر ؤيهه عغ مب م ض  ؤر ل
ع مفههي ا رروا  عب ؤك عت ؤسهه عفا رد  ععا نما  عأ عف  

مذي نله عه ا نلهه نن ال عأ ؤوا  عر عيهه ؤم  علهه عو عأ ظة  نو رقه ننهها  مم دد  عشهه عأ ؤ ن  عمهه رلوا  عقهها عو ب ق  عحه ؤل ا
عن  ردو عحهه ؤج عي عنا  مت عيا مبيآ رنوا  عكا عو ظة  نو رق ؤم  ره ؤن مم دد  عش عأ عو  ره ؤم  ره عق عل عنا*عخ ؤل عسهه ؤر أ

ع عف
مي ؤز مخهه ؤل عب ا عذا عع ؤم  ره عق مذي رن مل نت  عسا مح عن نم  نيا عأ مفي  ظرا  عص ؤر عص ظحا  مري ؤم  مه ؤي عل عع
عن  ررو عصهه ؤن ري ؤم ل  رههه عو عزى  ؤخهه عأ مة  عر مخهه رب ال عذا ععهه عل عو عيا  ؤن دد مة ال عيا عح ؤل *مفي ا

ؤم ره ؤت عذ عخهه عأ عف عدى  ره ؤل على ا عع عمى  عع ؤل دبوا ا عح عت ؤس عفا ؤم  ره عنا ؤي عد عه عف رد  رمو عث نما  عأ عو
عن  ربو مسه ؤك عي رنوا  عكهها عمها  مب من  رههو ؤل مب ا عذا ععه ؤل رة ا عق مع ع ن*عصا مذي نله عنهها ا ؤي نج عن عو  

عن  رقو نت عي رنوا  عكا عو رنوا  عم ).)آ
: أعوذ بالله م ن الشيطان الرجيم كنمما نتكلممم علممى فواكئممد اليمماتالشيخ

مممم ن قمموله تعممالى:   قل أئنكهم لتكفهرون بالهذي خله ق((السممابقة 
مذنا عدة فواكئد منها كم؟ ثلثة؟ إلى؟)الر ض في يومي ن  ) وأخ

مد ه حيث جعل في الرض رواسي  نة الله تعالى على عبا نن مم  ...الطالب: 
مم ن معل الرواسي  نن الله تعالى ج مكئد هذ ه اليات أ الشيخ: ء نعم، وم ن فوا
صر الذي أشرنا إليه فممي مضا مفع الم مم ن المنافع ود ملك  مذ مما في  مل مفوق الرض 

أثناء التفسير.
نه مجمم نن الله تعممالى بممارك فممي الرض وو وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ
ملممت ممم ن الممدواب ممما ل مت الحياء والموات، وحم مل مهر فقد حم البركة ظا

مد ه إل الله عز وجل. ةل ع ن أفرا معه فض ةل ع ن أنوا مسه فض نم أجنا مل يع
متهما أي ندر فممي الرض أقوا نن اللمه قمم وم ن فواكئممد همذ ه اليممات الكريممة أ
مممم ن فت  مل فممي جهمما من جعمم مم ن ذلك التقممدير أ فر معلوم و مد مق ندرة ب مق نم ملها  جع
مل النمماس هممذ ه مد فت أخرى حتى يتبمما مم ن القوات ما ليس في جها الرض 
مم ن الفواكئد، ولعله يشير إلى هذا القوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك 

ؤفناه بينهههمقول اللممه تبممارك وتعممالى: ((  نر  -يعنممي المطممر-ولقد صه
)).ليذكروا 



نم في أربعة أيام لقوله مت مق الرض  مل نن خ وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ
ظءتعالى: ((   )).في أربعة أيام سوا

جء متهم سموا مل مجيمب السمماكئلي ن أسممئ ني نن اللمه تبمارك وتعمالى  وم ن فواكئممدها أ
مم ملمم سوف إلممى ع مشمم مت نم سألوا بلسان الحال أو بلسممان المقممال، فالنسممان 
جل بلسان الحال، والنسان مكئ مسا مق بلسانه يقال: إنه  مط من مي المسألة دون أن 
ملممق مخ جل بلسممان المقممال، والسممؤال عمم ن  مكئ نلممم باللسممان سمما مك مت الممذي ي
السماوات والرض وكيف ذلك هذا يكون بلسان الحممال ويكممون بلسممان

المقال.
مت من ملممق كمما نتخ نن السماء كممانت قبممل أن  وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ

مله تعممالى:  مل اللممه هممذا الممدخان إلممى سممماوات لقممو نو محمم ةنا ثم   ثم((دخا
عخان  رد عوى إلى السماء وهي  ).)است

سو الله عز وجل على أحد القولي ن نل نع نت  مبا وم ن فواكئد هذ ه الية الكريمة إث
مفع. مت مر في تفسير (استوى) وهما: قصد أو ا

مة الله عممز وجممل أي مب مط مخا نم مل جل  فء قاب نل شي نك نن  وم ن فواكئد الية الكريمة أ
جد قممال: مما مب السماء والرض وهي ج مط نن الله خا نبه؛ ل مط مخا ني نن الله  جل أ مب قا
ةعمما ةها ونو ند ذلممك سممف نع مل مبنا الجماد  مط ةها، لكننا نح ن لو خا ةعا أو كر اكئتيا طو
مممم ن مممم ن عبمماد ه  مطب ممما شمماء  مم ن الجنون، أما الرب عز وجل فإنه يخمما

مب الله. مبه الله فإنه يفهم خطا مم ن خاط نل  نك نن  مر ه؛ ل عاقل وجماد وغي
جء جع لله عز وجل سمموا مض فء خا نل شي نك نن  وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ

مضي؛ لقوله: ((  مر مر ه أم  ؤئتيا طوعا أو كرهامك  )).ا
مع السماوات والرض لله عز نضو نخ نل  مم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة كما و

وجل حيث قالتا: أتينا طاكئعي ن.
نبممر عمم ن غيممر العاقممل بمما مع ني صح أن  مص ننه ي وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ
نر العاقممل منزلممة العقممل؛ لقمموله: (( سزل غيمم ننمم نر بممه عمم ن العاقممل إذا  نبمم مع ني

مممم نطائعي ن ندر إل  مصمم  )) فممإن هممذا الجمممع -جمممع المممذكر السممالم- ل ي
نر العاقممل مل غيمم سز ننمم نر ه يقممال: طاكئعممات وممما أشممبهها لكمم ن إذا  عاقل، وغيمم

ملة العقل. مم ممل معا نيعا نح أن  مص مته بالخطاب  منزل
مية لغيممر العاقممل؛ مه مية والكرا مع نت الطوا مت الكريمة إثبا م ن فواكئد هذ ه اليا

مر العاقمملائتيا طوعا أو كرهههالقوله: ((  نن لغيمم  )) فهممل هممذا يعنممي أ
مهه لممه إرادة نور إكرا مص مم ن يت مدة، و مكئع له إرا نن الطا ةة؟ الجواب: نعم؛ ل إراد
سبح بي ن يممدي مس نت نن الحصى  نر علينا أ مم مبه وقد  مس نة كل شيء بح مد ةضا، وإرا أي
مح إل بعد إرادة، وثبت ع ن النبي مبي مس الرسول صلى الله عليه وسلم ول ت



دبههه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قممال فممي أحممد:  مح دبنا ون مح ) ي
نه مقمم مف مم ن الرادة وعلى هذا فهذ ه الجمادات التي نح ن ل ن مص  مخ والمحبة أ

سبح الله عز وجل. مس نت محها هي لها إرادة و تسبي
مممم ن مممدة مل  مقمم مق السماوات أ مل نن مدة خ وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ
معة نضممو نممما كممانت الرض مو مل نن السماوات أعظم لكمم ن  مق الرض مع أ مل خ

منام كما قال تعالى:  مل ععها للنام ((ل عض مثممر) والر ض و نقهمما أك مل ) كان خ
مم ملمم مع مي منممام ول معها لل مضمم من عناية اللممه تعممالى بهممذ ه الرض الممتي و مدة؛ لبيا

مقان ل بالسرعة. مت نن العبرة بال نم الذي ن على الرض أ منا ال
محممى مق السماوات حي ن أو مل نم خ مت نن الله أ وم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة أ

مق ن. نمت مكم الم مح متيب الم مبها التر نت مرها ور سل سماء أم في ك
مق هممذ ه النجمموم ملمم نن اللممه تعممالى خ وممم ن فواكئممد هممذ ه اليممات الكريمممة أ
ن ظ مفمم مح نة السممماء، والفاكئممدة الثانيممة:  منمم مزي ملفاكئممدتي ن: الفاكئممدة الولممى: 
ن ظ السماوات م ن الشممياطي ن وهممي مف مم ن الشياطي ن، فهي تح السماوات 
مرها الله تعالى في سورة النحل جة للسماء، هناك فاكئدة ثالثة ذك مزين كذلك 

نت وبالنجم هم يهتههدون ((في قوله تعالى:  ) ولهممذا قممال) وعالما
ةة مق اللممه هممذ ه النجمموم لثلث: زينمم قتادة -وهو ممم ن أكئمممة التممابعي ن-:" خلمم

مدى بها ". مت نيه فت  مما ةما للشياطي ن وعل نجو للسماء ور
مته مقمما نلو من اللممه عممز وجممل لمخ نل إتقمما مم ن فواكئد هذ ه اليات الكريمة كما و

وهممذا التقممدير ل شممك أنممه )) ذلك تقدير العزيههز العليههم ((لقوله: 
مم ن جميع الوجو ه. مق ن  مت نم مكم  مح نم جر  تقدي

ممي ن م ن أسماء الله وهما: العزيز العليممم وهممذان وم ن فواكئدها إثبات اس
ملممم، وهنمما نسممأل: هممل فممي مع نزة وال معمم منان صممفتي ن هممما: ال نم مض السمان يت
ممم ن نن  ةء علمى أ مثر؟ الجمواب: نعمم؛ بنما مل ا نحكم أو ب نمى بمال مسم ني العزيز ما 
مهممر نم بممه الق متمم مي نهممور حممتى  مق مم ن شمميء م مهر والقاهر ل بد  نة الق معز معنا ه: 
ن ن ثلثمة أمممور: الول: نم مضم نكممون اليمممان بهممذي ن السمممي ن يت فعلى هممذا ي

ملث: اليمان  ةما لله، والثاني: اليمان بالصفة، والثا اليمان بالسم اس


